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·Фраzменmен nocлenuc
nogup фpazмeнmume на
Гeopzu Mapko6cku
• 

;за ga мо2аm ga cu 20Воряш gВама, 
mрябВа ga uма място u emo 20 
мясmошо, koemo 11реgла2а Геор2u 
MapkoBcku - фр АГМЕНТЬ Т. 
фра2менmъm 20Bopu за неща, koumo не 
можеш нumo ga npemBopuш, нumo ga 
разрешиш, защото са самuше чоВешku 
ycmou. Фра2менmъm може ga uзлъчu 
Bcuчko - от ucmopuu go чucmama 
gyxoBнocm. фра2менmъш е размисъл, 
koiimo не konнee за Взаuмносm, а за 
npoBokaцuя. Фра2менmъm е 
cBemkaBuчнo зaбumd konue - konuemo на 
CBemu Геор2u (Вж. uлlocmpaцuяma на 
kopuцama). фра2менmъm е руkналu 
cBemkaBuцu - cBemkaBuцume ош ycmama 
на ламята. Фра2менmъm е огромна 
сuла - cuлama на Побеgоносеца. ТоВа са 
Възможносmumе, koumo gaBa Геор2u 
MapkoBcku на фра2менmа. (Не nраВя 
лumepamypнoucmopuчecku acoцuaцuu с 
Възможносnшше, koumo gpy2u gaBam на 
фра2менmа, например Гео МuлеВ uлu 
Атанас ДалчеВ. Те бuха uмалu смисъл 
за еgно uзслеgВане изобщо на 
noemukama на лumepamypнuя 
фра2менm.) 

• 

„Хрuсmомашuя за gВама" може ga бъgе 
оnреgелена kamo пърВаmа 
АНТОЛОГИЧНА kнu2a на nucameля. 
Taka се усеща u maka я мuслu самuяm 
moii - kamo „мост", ,,kлlоч",' ,,сuнn1ез" 
межgу нanucaнomo u ненаnuсаношо om 
не�" Интересен onum ga се 'OЩJCfjмenш 
cъnъmcmBaщama 20 Кнu2а - maзu, 
koяmo носu у себе cu от nъpBoчymama 
маiiчuна npukaзka (Вkлlочена kamo 
фра2менm), om nъpBonpoчemeнomo u 
nъpBoнanucaнomo; koяmo неnреkъснаmо 
нарасmВа u се nренарежgа u 
npakmuчecku е невъзможно ga бъgе 
заВършена. Не cmaBa gума за лuнеiiно u 
nocmъnameлнo нарасmВане, mъii kamo 
cloжemъm на maзu kнu2a се оkазВа 
шВърgе kонценmрuчно uз2ражgан, но 
moBa ще 20 „kаже" няkoii от
cлegBaщume фра2менmu. 
Анmоло2uчносmmа на kнu2ama uма 
слеgнuя същесmВен резулmаm: тя
заmВаря kръ2а на mВорчесшВоmо на 
nucameля, нещо nоВече: очерmаВа 
Вечния му kpыoBpam. Omшyk нamamъk 
Всяkа ноВа kнu2a ще Внася наnреженuе В 
kрыа, но BnucBaiiku.ce В не20. 

• 

Кнu2а на еgна чоВешkа памет срещу 
бeзnaмemcmBomo на koлekmuBнama 
naмem. ABmopъm я нарuча „мозаечен 
пopmpem на Времето", ,,улоВено В 
gBuжeнue". У лаВянеmо В gBuжeнue 
npegnoлa2a nоgобна фuлософuя В
gBuжeнue: шазu, koяmo u случuлоmо се В 
жuBoma, u npoчemeнomo, u нanucaнomo 
nреВръща В прозрение за ucmuнama - не 
умозрumелна, а „ЗРЯЩА" фuлософuя. 

• 

„Случи се ... " - makuBa чuсшо 
разkазВачесku nogcmъnu се срещат В 
мно20 от фра2менm11mе. Мно20 чесmо 
me caмume са разkаз, а не цumupaнa 
сенmенцuя. фра2менmоnuсецъm 
размuшляВа чрез ucmopuu: 
лumepamypнu, ucmopuчeckн, жнmeiicku. 
Илu: неочаkВанаmа промяна В xoga на 
мuсленеmо uма същото решаВащо 
значение, kakBomo u В paзBumuemo на 
geiicmBuemo на eguн разkаз например. 
Koмeнmupauku 12-mомноmо 
„ИзслеgВане на ucmopuяma" на Арнълg 
Toiiнбu, Геор2u MapkoBcku не nocmu2a 

nоВече om nроблемаmuзuранеmо на 
meзama на ucmopuka за paзBumuemo на 
чоВечесmВоmо. ,,ПраВоmо" В2лежgане В 
самuя mpyg hоВече не може ga gage. 
Проблясъkъm ugBa съВсем неочаkВано, 
„ошсmранu": ,,Но ето нещо, koemo 
неочаkВано променя нещата". И слеgВа 
обръщане kъм npegucmopuяma на 
„Иcmopuяma" на Toiiнбu, koemo 
pagukaлнo пpugBuжBa мuсленеmо по 
meмama u goBeжga go npoзpeнuemo, че 
„mъkмо бъл2арсkаmа земя kpue kлlоча 
за бъgещеmо на чоВечесmВоmо". Tyk, на 
moBa „очаkВане", фра2менmъm nocmu2a 
u емоцuоналнuя cu заВършеk. 

• 

Тазu е kнu2ama, koяmo наii -мно20 
nokaзBa Геор2u MapkoBcku kamo 
лlобumел на napagokca. Като че лu за 
не20 uма нещо усnоkояВащо В 
мuсленеmо чрез napagokcu - egBa слеg 
kamo gocmu2нe go uзkл!очВащоmо се 
„обратно", бu могъл ga се yBepu, че 
Вече е събрал ucmuнama. 

• 

„ИншерВlоmо" се оkазВа механuзмъm 
на голяма част ош фра2менmumе: с 
Ошец Пaucuu Xuлeнgapcku, с xygoжнuka 
Togop ЦонеВ, с Apxuмaнgpum Геор2u 
ЕлgъроВ (. .. ), със себе cu, с чumаmеля 
kamo kраен резултат. В uнmepBlomama 
със себе cu научаваме coбcmBeнume му 
прозрения, а ko2amo те са сВързанu с 
�gucmopuю:na,..uм, е.mа\3ам.е с;.\'!>\.191:m�л\1 
на са�uя момент на прозрение (но u 
moii не е ВъВежgане В „mBopчeckama 
лаборашорuя"). Om uнmepBlomama с 
gpy2ume нaii-eфekmuBнu са meзu 
Въпроси, koumo „nознаВаm" 
собсmВенuше Въпроси на 
uнmepBloupaнuя. Н а  тях moii не бu 
могъл ga om20Bopu формално. То2аВа 
om20Bopuшe му се nреВръщаm осВен В 
познание, agpecupaнo go няkо20, u В 
самопознание. 

• 

Геор2u MapkoBcku с namoc ompuчa 
Възможността u нас, бъл2арumе, ga 
обяВяm за хнмерен еmнос. Но kakBo ще 
kаже за moBa, че на „маса луmащu се u 
усилно peфлekmupaщu лuчносmu", с 
пcuxuka, ,,заmВорена само В paмkume .на 
2олоmо Аз", npogyцupaщa „uзmънчена 
gема202uя" е заnрuлuчала голяма част 
om обезроgенаmа роgна uнmелu2енцuя, 
koяmo, maka обезроgена, се 2omBu ga се 
Влее.В cBema, а не ga npekonaBa 
pogнume ycmou? 

• 

Bceku по себе cu 20 знае: бъл2арuнъm е 
nо-сuлен В мълчалuВumе мoлumBu, 
omkoлkomo В koлekmuBнume моления . 
П ucameлume нu са no-cuлнu В 
мълчалuВоmо, лanugapнo слоВо, 
omkoлkomo В монолumнumе, kpynнu 
mВоренuя. фра2менmumе на Геор2u 
MapkoBcku - бъл2щ�сkоmо nucaнe, 

1 резlомuращоmо nuqaнe, cme2нamo kamo 
чemupucmuwuяma на Aнgpeu Германов. 
Като че с nоgобна „чemupucmuшнa" 
нагласа moii е сmе2нал u kнu2ume cu, u 
жuBoma cu В еgна kнu2a, за броg kъм 
чumаmеля. 
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